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عرفاًنــا منّــا جبميلــه، نتقــدم بالشــكر
ــاء اىل رئيــس جامعــة البصــرة والثن

الدكتــور ســعد شــاهني
لرعايتــه واكتنافــه عملنــا هــذا

شكر وتقدير



إفتتاحية العدد
حسين اسماعيل نمر/رئيس التحرير

إن مــا يدعونــا إلــى التأمــل فــي طيــات أيامنــا ومــا تحملــه تلــك األيــام مــن 
اضطــراب فــي األفــكار وتنــوع باألفعــال واتخــاذ العديــد مــن القــرارات الصائبــة 

منهــا والخاطئــة وبصــورة عشــوائية، هــو حقيقــة خلقنــا وثوابــت وجودنــا.
إنمــا خلقنــا اللــه وكل مــا يتعلــق بنــا وبخلقنــا هــو بإرادتــه وحكمتــه، فمــن حكمته 
أن نخطــئ لنعلــل وجــود االســتغفار والتوبــة، ومــن حكمتــه أيضــا أن نبتلــى 

لنعلــل ضــرورة العــودة إليــه والحاجــة لدعائــه .
وإذا مــا نظرنــا إلــى األشــهر واأليــام المخصوصــة بنظــرة مشــابه نجــد أنهــا أيضــا 
تعــزى لحكمــة اللــه وعظيــم خلقــه، ولمناســبته فــي هــذه األيــام نســتطيع أن 
نأخــذ مــن شــهر رمضــان الفضيــل مثــااًل وعندمــا نتمعــن فــي فضلــه وتميــزه 
عــن باقــي الشــهور نجــد بالمقابــل العديــد مــن النصــوص القرآنيــة التــي توجــب 
علينــا الصــوم فــي هــذا الشــهر مثــاًل واختالفــه عــن باقــي الشــهور كونــه 
شــهر نــزول القــرآن علــى نبينــا محمــد، ذلــك الدســتور المبيــن ونظــام الحيــاة 
المتكامــل، كذلــك عنــد البحــث فــي بطــون الكتــب وثابــت الروايــات فإننــا نجــده 
ــا بفــرص التوبــة والتقــرب إلــى اللــه، ســواء فــي العبــادات كالصــالة  شــهرًا َغِنيًّ

وقــراءة القــرآن، أو فــي المعامــالت كمســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن.
لذلــك يجــب علينــا أن نســتقي مــن نهــر هــذه األيــام ونرجــو فيهــا غفــران مــا 
ارتكبنــاه واالســتعداد لتقويــم القــادم مــن عمرنــا، وال يقتصــر كالمــي علــى 
ــث  ــن حي ــه مــن معامــالت مــع اآلخري ــل علــى مــا نقــوم ب ــادات فحســب ب العب

ــم. ــا معنــى اإلنســان القوي يتجلــى فين



مــن ذات

فريــق ينضــوي حتتــه جمموعــة مــن الشــباب الطاحمــن حنــو نشــر الوعــي 
مــا بــن صفــوف الشــباب بشــكل خــاص، رافعــن االيــادي مــع توهــج 

املجتمــع. العلميــة يف  اليقظــة  وأوان  العلــم  نــور 
موائــد  ليتنــاول معهــم وعلــى  الشــباب  الفريــق شــرحية  هــذا  يســتهدف 
معهــم  ويشــاركها  وعلميــة  وثقافيــة  إجتماعيــة  موضوعــات  اهتماماهتــم 
الــي  الــذي يفتقــر بلــده اىل جــل االنشــطة  وخياطبهــم بلغــة الشــاب 
مــن شــأهنا رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب، ليكــن هــذا العمــل 

مبثابــة زرع بــذرة الفضــول املعــريف لريكــز املخاطــب علــى ذاتــه 
ويهــدف اىل الســمو هبــا حنــو مــدارج النــور.
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ي 
يــأ�ت والقــرآن،  المغفــرة  شــهر  رمضــان 

موعــدِه  ي 
و�ف الُمناســب...  وقتــِه  ي 

�ف دائًمــا 
تماًمــا،  الحيــاة  أنهكتنــا  وقــد  ي 

يــأ�ت المضبــوط، 
مــن  ــا 

َ
َحّدن وصلنــا  وقــد  أحالمنــا  وأرهقتنــا 

األيــام  امتصــت  وقــد  ي 
يــأ�ت والُبــكاء،  الركــض 

 
ً
أرواِحنــا حــىت تالشــينا تماًمــا ليصعــد ِبنــا ثانيــة
ي  وُيعيدنــا إىل بريــق وهجنــا، ليقــول أليدينــا الــىت
يــرا«. العــِر  مــع  »إن  الدعــاء  عــى  تتعكــز 

بالفــرح  ليســتقبلوه  يتســارعون  النــاس  ى  فــرت
ف خلفهــم تعــب تلــك  والمــرات والِهدايــة تاركــ�ي
األشــهر ليبــدءوا مــع هــذا الشــهر الجديــد بدايــة 
نــزل بــِه 

ُ
جديــدة صحيحــة، فهــو الشــهر الــذي أ

ُيعظــم  »مــن  وأنــُه  بهــم   
ً
ورأفــة  

ً
رحمــة القــرآن 

لــذا  القلــوب«  تقــوى  مــن  فأنهــا  هللا  شــعائر 
 ، ف بالمصلــ�ي تمتــىئ  ي رمضــان 

المســاجد �ف تــرى 
عــن  يبحثــون  ضمائرهــم،  اســتيقظت  رجــاُل 
جــدد إيمانهــم، وشــباب أخذهــم الصيــام  طاقــٍة تُ
نحــو طريــق الهدايــة بعــد غفلــة منهــم، وصغــار 
بتــذوق  ف  فرحــ�ي آبائهــم  جانــب  إىل  اصطفــوا 
المألــوف  عــن  الخــروج  مــن  جديــدة  حالــة 

مشــهد  الكبــار،  صفــوف  إىل  االنضمــام  أو 
ويطمئننــا  ــا  َحقًّ القلــب  إىل  الســعادة  ُيدخــل 
عــى انتصــار الفطــرة مــىت وجــدت مــن ُيزكيهــا 
ي 

يــأ�ت ولكــن  المســتقيم،  الــراط  عــى  َهــا 
ّ
َوَيُدل

الفكــرة  يســتوعبوا  لــم  الذيــن  الخطبــاء  بعــض 
يبحثــون  الظــن-  ِبهــم  أحســن  أردت  إن  أو- 
الصــورة  الواقــع، وعــن  المثــال بعيــًدا عــن  عــن 
الكاملــة لأليمــان كمــا يفهمهــا مــن موقعــِه كإمــام 
ال إنســان ُيخــ�ئ وُيصيــب، أحدهــم لــم يجــد مــا 
يســتقبل بــه هــؤالء الضيــوف الجــدد مــن رواد 
المســجد إال بوصفهــم عبــاًدا لرمضــان، وســواء 
ي إطار الشــتيمة 

فهمها المنصتون إىل خطبته �ف
ي إطــار 

ي تلصــق بهــم هــذا االتهــام، أو حــىت �ف الــىت
ف  الوعــظ الــذي يســود خطابنــا المغشــوش حــ�ي
يســتوعبهم  أن  بــدل  ويعاقبهــم  النــاس  يجلــد 
ويتوجــه إليهــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
ِمــن  النــاس  تنفــري  واحــدة:  النتيجــة  فــإن 
المفتوحــة  التوبــة  أبــواب  وإغــالق  المســاجد 
الفشــل  وإشــهار  أمامهــم،  تعــاىل  هللا  مــن 
بــدل  بالتــاىلي  وخســارتهم  اســتقطابهم  ي 

�ف

- سارة دودان

ــُهْورِ وُروَضــُة اأَلخيارِ   َخــْرُ الشُّ
ــارِ   يــا َمْرَحبــًا ِبَهديَّــِة الَغفَّ

رمضــان أهــًا َقــْد َتطاوَل َشــوُقنا 
لِســناَك َيْكُســو األرَض باألنــوارِ

عّجــْل لتهــدي أنفســًا مشــتاقة
مســك الصيــام وفرحــة اإلفطــار
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تشــجيعهم عــى العــودة لربــهــم، أو عــى األقــل 
ام الواجــب  تكريمهــم بالــكالم الجميــل واالحــرت
الخطبــاء  ال  الرحمــن  موائــد  عــى  كضيــوف 
ضــاة 

ُ
ق أنفســهم  ُينّصبــوا  أن  ُيريــدون  الذيــن 

باســمه جل جالله، الناس الذين تزدحم بهم 
ي رمضــان ليســوا عبــاًدا لرمضــان، 

المســاجد �ف
وإنمــا ضيــوف عــى ربــهــم الــذي فــرض عليهــم 
تعظيــم شــعائره وبعــض الخطبــاء ال يفقهــون 
ي أيقظــت األيمــان  حقيقــة هــذِه الفريضــة الــىت
عــى هللا،  ف  المقبلــ�ي نفــوس وضمائــر  داخــل 
طريــق  إىل  قادهــم  الــذي  الــرَّ  ذلــك  وال 
وحدهــم  بأنهــم  يتصــورون  فهــم  الهدايــة 
عــى  النــاس  لتأنيــب  اإللهيــة  اإلرادة  مبعوثــو 
أو  طاعتهــم،  عــى  محاســبتهم  أو  توبتهــم، 
بكبســة  منهــا  وإخراجهــم  ــة 

ّ
المل ي 

�ف إدخالهــم 
ي أذهانهــم أنــواع الِهدايــة 

زر، لقــد اختلطــت �ف
وإن  وحــده  هللا  مــن  أنهــا  ف  ناســ�ي ومراتبهــا 
وحــث  إليهــا  التدليــل  هي  الواعــظ  وظيفــة 
وجلــد  األحــكام  إشــهار  وعــدم  عليهــا،  النــاس 
هــدي مــن 

ُ
النــاس بأســواط العــذاب فأنــك ال ت

ي 
أحببــت ولكــن هللا يهــدي مــن يشــاء، لــذا يــأ�ت

ي أن هللا ال 
ف �ف رمضــان ليثبــت لنــا رحلــة اليقــ�ي

ُيضيــع أهلــه وأنــه ســبحانه يرحــب بعــودة العبــد 
ل األوقــات فكيــف وإذا كانــت بأحــب 

ُ
ي ك

إليــِه �ف
األوقــات عنــده، أد�ف شــهور الســنة وأكــرث أيامهــا 
طف، نتمىف لو أن األيام كلها رمضان، 

ُ
مرونة ول

ولكــن هي »أياًمــا معــدودات« لذلــك يستحســن 
أن يقضيهــا المــرء باجتهــاد لينــال منهــا مــا قــد 
والســكينة. الرضــا  مــن  ويكفيــه  روحــُه  يــروي 
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التقويم الكوين
- زهراء سام عباس

ي 
الكــو�ف ــم  التقوي أ�ت  ــك  فلذل ــا  ه تخيل إنســان 

ــة  ي زمن بوحــدة  المســافات  ــك  ل ت ليبســط 
الســنة  ــة،  األرضي الســنة  وهي  ــا  ن لدي ــة  معروف
ــا ننســب ال  ــوم فدعون ــة الواحــدة 365 ي األرضي
ــة واحــدة ليســهل  ــار ســنة لســنة أرضي ي 14 مل
ــع نشــأة الكــون وهــذه الفكــرة  تاب ــل ت ــا تخي ن ي عل
ــك المشــهور كارل  ــم الفل ــن عال ــت م ــة أت الرائع
ــع  الرائ ــم  العال هــذا  أشــتهر  ــث  حي ســيجان 
ــع  رائ أســلوب  ــه  ل ــوم، كان  العل تبســيط  ــّب  ُح ِب
ــأ�ت بفكــرة ضغــط  ــة، ف ــوم الصعب لتبســيط العل
عــى  الحفــاظ  مــع   

ً
ــا رياضي ة  ــري الكب ــام  األرق

ضغــط  أقــر.  بشــكل  ــة  ي الزمن المســافات 
ــا حــدث ف  ــون وكل م ــع أحــداث نشــأة الك جمي
ي ســنة أرضية. عند 

 �ف
ً
ا ب ال 14 مليار ســنة تقري

ــة  ــار ســنة ومزامنتهــا مــع بداي ي ضغــط ال 14 مل
: ــاىلي ت كال فــ�ي  الكــون  نشــأة 

الســاعة  ــر  اي ن ي مــن  األول  ي 
�ف االنفجــار  ــدأ  ب

ــالدي  المي ــم  التقوي هــو  ــا  م نعــرف  ــا  جميعن
هــو  ــا  م نا  ســؤال ولكــن  الهجــري  ــم  والتقوي

؟ ي
الكــو�ف ــم  التقوي

التسلســل  لتصــور  وســيلة  ي 
الكــو�ف ــم  التقوي

ــار  ي ــر الكــون 14 مل ــا أن عم ي للكــون، وبم ــىف الزم
لضغــط  ي 

الكــو�ف ــم  التقوي يســى  ــا  ًب تقري ســنة 
ي ســنة واحــدة 

ف �ف ــل مــن الســن�ي ــم الهائ ك هــذا ال
ــة  علمي أهــداف  ي 

�ف وللمســاعدة  للتبســيط 
الكــون؟ العلمــاء عمــر  ــدر  ق ــف  ــة. كي وتعليمي

ــم  قــدر علمــاء الفلــك حصــول االنفجــار العظي ُي
ــار ســنة. ويقــدرون  ي ــل حــواىلي 10 إىل 20 مل قب

: ف ــ�ي ــى طريقت ــاد ع ــون باالعتم ــر الك  عم
ً
ــا أيض

البحــث عــن أقــدم النجــوم. 1- ب
واســتخدام  الكــون  توســع  معــدل  ــاس  بقي  -2

االنفجــار. نحــو  ــوراء  ال إىل  عــودًة  االســتقراء 
أي  يســتطيع  ــة ال  ل إال مســافات هائ ــك  ل ت ــا  وم
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ــم  ــرآن الكري ي الق
ي �ف

ــو�ف ــتيعابها.التقويم الك واس
مــن  ــام  أي ــع  ـ ـ أرب ي 

�ف ــت  تكون األرض  أن  يوضــح 
ِفيَهــا  }َوَجَعــَل  تعــاىل:  قــال  ــام.  أي ِة  ســت إجمــاىلي 
َهــا 

َ
َوات

ْ
ق
َ
ــدر ِفيَهــا أ

َ
ْوِقَهــا َوَبــاَرَك ِفيَهــا َوق

َ
َ ِمــْن ف َرَواِسي

 
َ

ــم َّ اْســَتَوى ِإىل
ُ
ف * ث ــاِئِل�ي ــاٍم َســَواًء ِللسَّ يَّ

َ
ْرَبَعــِة أ

َ
ي أ

�ف
ِتَيــا 

ْ
ائ ْرِض 

َْ
َوِلــأل َهــا 

َ
ل َقــاَل 

َ
ف ُدَخــاٌن   َ َوِهي ــَماِء  السَّ

َقَضاُهــن 
َ
ف  * ف  َطاِئِعــ�ي ْيَنــا 

َ
ت
َ
أ َتــا 

َ
ال

َ
ق ْرًهــا 

َ
ك ْو 

َ
أ َطْوًعــا 

َســَماٍء  ّل 
ُ
ك ي  ِ

�ف ْوَح 
َ
َوأ ف  ْ

َيْوَمــ�يِ ي  ِ
�ف َســَماَواٍت  َســْبَع   َّ

َوِحْفًظــا  َصاِبيــَح  بَمِ َيــا 
ْ
الّدن ــَماَء  السَّ َّا  َوَزيــن  ْمَرَهــا 

َ
أ

َعلِيــم{.
ْ
ال َعِزيــِز 

ْ
ال ْقِديــُر 

َ
ت ِلــَك 

َ
ذ

 ، ف يومــ�ي ي 
�ف األرض  ــق  خل ســبحانه  هللا  أن  أي 

ــا  ــارك فيه ــا وب ــن فوقه ــا رواسي م ــم )جعــل فيه ث
أي  ــام،  أي أربعــة  تمــام  ي 

�ف ــا(  ه أقوات ــا  فيه ــّدر  وق
ــم  ث ــا،  خلقه ف  يومــ�ي بعــد  ــن  آخري ف  يومــ�ي ي 

�ف
، فــكان  ف ــق الســموات الســبع يومــ�ي اســتغرق خل
ــم. أعل ــام هللا وهللا  أي مــن  ــام  أي المجمــوع ســتة 

ــدأ  ب ــث  حي ــوم.  ي ال ــة  بداي أي   
ً
الواحــدة صباحــا

هــذه  ــر،  اي ن ي ــن  ي عرش ي 
�ف المجــرات  تشــكل 

ضغــط  هي  وإنمــا  ــة  وهمي ليســت  الحســابات 
درب  ــا  ن مجرت ــت  تكون الضخمــة.  ــام  لألرق
ــدأ  ــة ســبتمرب ب ي بداي

ــو، و�ف ــل ماي ي أوائ
ــة �ف ان تب ال

ــدأ  ــة الكواكــب. وب تكــون الشــمس واألرض وبقي
ــوم  ــب األرض ي ــى كوك ــورات ع ــور الديناص ظه

. ديســمرب  30 ــوم  ي وانقرضــت  ديســمرب   26
ُ ِمــْن  َ ــرب

ْ
ك

َ
ْرِض أ

َْ
ــَماَواِت َواأل ــُق السَّ

ْ
ل

َ
قــال تعــاىل: }لَخ

ــاس{. ــِق النَّ
ْ
َخل

ــم العبقــري  ــه العال ــذي فعل وإليكــم المفاجــأة ال
ــم  الكري قــرآن  ال ــًدا،  جدي ا  ًئ شــي ــرب  يعت ال  كارل 
قــرآن  ال أعتمــد  ــل 1400 ســنة!  قب ــك  ذل أوضــح 
ــام  أي ِة  الكــون ولكــن ف ســت عــى ضغــط عمــر 
للعقــل  ــة  ي الكون النشــأة  لتبســيط  ــك  وذل
ــة غــري معــروف  ي بتصــور مســافات زمني البــرش
ــا  لإلنســان بمســافات يســتطيع اإلنســان فهمه
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واإلخــراج  واإلنتــاج  أن  التمثيــل  تجــد  عندمــا 
أمريــ�ي  شــخص  ي 

�ف اجتمعــوا  قــد  والتأليــف 
تعــود  ف  إيطاليــ�ي ف  أمريكيــ�ي أبويــن  مــن 
فحتًمــا  اإليطاليــة  الفــن  صقلّيــة  إىل  أصولهــم 
باتشــينو. ال  هــو  الشــخص  ذلــك  ســيكون 

مواليــد  مــن  باتشــينو  جيمــس  ألفريــدو  إنــه 
األمريكيــة  نيويــورك  مدينــة   1940 أبريــل   25
بالفــن،  عمــره  مــن  ســنة   50 اتــرع  والــذي 
والتكريمــات  الجوائــز  مــن  العديــد  فيهــا  حصــد 
. المــرحي والعمــل  بالتمثيــل  أداءه  عــن 

ي عمــر 29 
ا ألول مــرة �ف ظهــر ال باتشــينو ِســيَنَماِئيًّ

ي فلــم   Me، Natalie ســنة 1969 كممثــل 
عــام �ف

 The ي فيلــم
ثانــوي بعدهــا ظهــر كممثــل رئيــ�ي �ف

Panic in Needle Park ســنة 1971 إذ لفــت 
ي 

ثــم مــا لبــث حــىت لمــع �ف الــدور،  ي هــذا 
االنتبــاه �ف

بــدوره   1972 ســنة   The Godfather فيلــم 
لنفــس  آخريــن  بجزأيــن  أعقبهــا  ي 

مايــكل كورليــو�ف
د فيه دوره بكل براعة وإتقان إذ صار  الفيلم، جسَّ
ي تاريــــــخ الســينما.

عــى أثرهــا يقيــم كأفضــل ممثــل �ف
ض أعمالــه بشــكل توضيــ�ي  وإذا مــا أردنــا أن نعــرت
 The Godfather فحــري بنــا أن نذكــر أبرزهــا ك
1971 و Scent of a Woman 1969 ونضيف 

إليهما Frankie and Johnny 1991، إذ يمكن 
ي أظهرت   اعتبار هذه األعمال من أبرز األعمال الىت
 The ي فيلــم العــراب

إمكانيــة ألفريــدو بالتمثيــل فــىف
مالزًمــا  ي 

كورليــو�ف مايــكل  يظهــر   Godfather
لنهــج  النبــل،  المخالــف  مالمــح  تعلــوه  للهــدوء، 
إيطاليــا  ي 

�ف المافيــا  عائــالت  أكــرب  ي 
عائلــة كورليــو�ف

بثــأر  يأخــذ  الــذي  المنتقــم  إىل  بعدهــا  ليتحــول 
العائلــة مــن بقيــة العوائــل ويحقــق أهــداف والــده 
ي 

ي المعهــودة، كذلــك �ف
ويعيــد هيبــة عائلــة كورليــو�ف

فيلــم عطــر المــرأة Scent of a Woman نجــد 
ي 

الكولونيــل المتقاعــد فرانــك ســالد فاقــًدا بــره �ف
ســبيل الوطــن ويحمــل تلــك الشــخصية العســكرية 
صديقــه  ليخــرج  صــورة  بأفضــل  جســدها  ي  والــىت
األنظــار  موجًهــا  مدرســية  مشــكلة  مــن  تشــارلز 
العســكرية. الســلطة  وتمــام  الكلمــة  قــوة  نحــو 

 Frankie and Johnny فيلــم  بمشــاهدة  أمــا    
المتّيــم  العاشــق  ذلــك  ي 

جــو�ف بشــخصية  نجــده 
ي بوظيفــة الطــاهي بعــد خروجــه مــن 

والــذي حــ�ف
ليجــدا  فرانــ�ي  بحــب حياتــه  ي 

الســجن كمــا وحــ�ف
مــن  لبعضهمــا، عاشــقان يخرجــان  بلســمان  أنهمــا 
صميــم التجــارب والخيبــات، فجســد فيهــا ألفريــدو 
مــع  مقارنتــه  يمكــن  ال  وِميْدَيــا 

ُ
ك ا  ِســيًّ

ْ
ُروَمان دوًرا 

- حسني إسماعيل نمر

»من السهل أن تكون ممثل جيد لكن
 من المستحيل أن تكون ال باتشينو«
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فإنــه  دل  إن  ،  وهــذا 
ً

مثــا العــراب  ي 
�ف شــخصيته 

يــدل عــى شــموليته الفنيــة وكونــه فنــان متكامــل. 
آرثــر  دوره  ننــ�  ال  أدواره  عــى  نعــرج  إذ  ونحــن 
ي فيلــم And Justice for All حيــث 

كليكالنــد �ف
ي 

القــا�ف فيــه محامًيــا شــجاًعا يكشــف فســاد  كان 
القضــاء. قبــة  تحــت  ماثــٌل  وهــو  فليمينــغ  ت. 

بــرع  بــل  فقــط  األفــالم  عــى  ممثلنــا  يقتــر  لــم 
المسلســل  ي 

�ف كمــا  بالتلفــاز،  أيضــا  نــا  أ�ش كمــا 
نجــده  وأيًضــا   ،2003 أمريــكا  ي 

�ف مالئكــة  القصــري 
جائــزة  حصــد  فقــد  نجًمــا،  المــرح  خشــبة  عــى 
عــن  و1977،   1969 عــامي  ي 

�ف  ، ف مرتــ�ي ي 
تــو�ف

ربطــة  النمــر  يضــع  هــل  ي  مرحيــىت ي 
�ف أدائــه 

. هــول  لبافلــو  األســاسي  والتدريــب  عنــق؟ 
ته أكــرث مــن 50 عمــل  قــدم ألباتشــينو خــالل مســري
ي ُرشــح فيها ألكرث من 100 جائزة وحصل 

ســينما�ئ
فلــم  عــن  األوســكار  أبرزهــا  ومــن  منهــا،   51 عــى 
حيــث  ممثــل،  1993 كأفضــل  عــام  المــرأة  عطــر 
دوره  ضمنهــا  مــن  مــرات   7 الجائــزة  لهــذه  رشــح 
ي  يكو، وجائــزة األســد الذهــىب ي فلــم العــراب وســري

�ف
ة الفنيــة عــام 1994 وكذلــك حصــل عــى 4  للمســري
جوائــز گولــدن گلــوب مــن أصــل عــدة ترشــيحات.

الغاز

يف الحقل المجاور سبعة خراف، 
والمطلوب عزل لك خروف لوحده 

برسم ثاثة خطوط مستقيمة فقط.
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 عــى 
ً
ة عامــا تجلــس تلــك الفتــاة ذات اإلحــدى عــرش

ترتــدي  الرصيــف،  نهايــة  ي 
�ف الحــى  ركام  أقــى 

والصــوف  الكتــان  مــن  جــدًا   
ً
ضيقــا  

ً
قبيحــا  

ً
فســتانا

بــكل صــرب كأنهــا  الرمــادي المائــل للصفــرة، تنتظــر 
ي  الــىت الفرصــة  تلــك  بــال روح تنتظــر وصــول  صنــم 
لطالمــا  ي  الــىت الحيــاة  إىل  ًا  أخــري حياتهــا  ســتغري 
 
ً
اًل وعائلــة وثيابــا ف ًا مــرف تخيلتهــا حيــث ســتمتلك أخــري

ئ وربمــا   وتنــام عــى �يــٍر دا�ف
ً
 شــهيا

ً
جميلــة وطعامــا

أن  ورة  بالــرف ليــس  المدرســة،  إىل  تذهــب  قــد 
تتجاهــل  أن  يمكنهــا  تتمناهــا  كمــا  عائلتهــا  تكــون 
أن  ألحــد  يمكــن  ال  الــذي  بخيالهــا  زالتهــم  بعــض 
يقيــده، هــو المــكان الوحيــد الــذي يمكنهــا بنائــه كمــا 
فيــه  ز  يــرب حيــث  فنيــة  لوحــة  ترســم  وكأنهــا  تشــاء 
تــوازن طبيعيــة  اللــون األزرق دون أن تقلــق عــى 
بــه  تواجــه  الــذي  الــدرع  هــو  المنظــر، كأن خيالهــا 
ويســاعدها  يواســيها  الــذي  الرفيــق  وهــو  أحزانهــا 

ــل ظــروف حياتهــا القاســية. لــم  لشــق طريقهــا وتقبُّ
تنــم الليلــة الماضيــة مــن شــدة فرحهــا كانــت تكلــم 
الخياليــة  الصديقــة  يــت‹ 

َ
›ك الوهميــة  شــخصيتها 

ي لــن تناديهــا بالســاحرة ذات الشــعر األحمــر كمــا  الــىت
يفعــل النــاس ولــن تســخر مــن نمشــها الــذي يزيــن 
خديهــا وكأنــه زينــة كعكــة أفلتــت مــن يــد الطبــاخ، 
تشــاركها  ي  الــىت الوحيــدة  صديقتهــا  يــت 

َ
ك كانــت 

نفســها.  تــرى  أن  هي  تريــد  كمــا  وتراهــا  أ�ارهــا 
لطالمــا كرهــت آن كل مــا هي عليــه كانــت ال تطيــق 
اســمها وتبغــض شــعرها األحمــر الــذي يبــدو كشــعر 
جميلــة  غمــازات  تمتلــك  أن  وتتمــىف  الســاحرات 
العتقادهــا بــأن ذلــك ســيجعلها تؤثــر بشــكل طيــب 
وســمينة  بيضــاء  نفســها  وتتخيــل  اآلخريــن  عــى 
ولــو ســألتها عــن ماضيهــا ألجابــت: »مــا أعرفــه عــن 
نفــ�ي ال يســتحق فــإن ســمحت ىلي أن أكلمــك عــن 
 .»  أكــرث

ً
مــا أتخيلــه عــن نفــ�ي قــد تجــد ذلــك ممتعــا

لــن  ربمــا  إليــه  ذهبــُت  مــكان  أســوأ  الملجــأ  »كان 
ي ملجــأ مــن قبــل« 

 �ف
ً
تفهــم أبــدًا ألنــك لــم تكــن يتيمــا

ي  الــىت الشــفقة  نظــرة  مــن  ف  تشــمرئ كانــت  لطالمــا 
ُيبديهــا النــاس إليهــا وكأنهــا مشــكلة تتطلــب الحــل 
طبيــىي  أمــر  وكأنهــا  أوضاعهــا  أســوأ  عــن  فتحــ�ي 
 كان 

ً
وعفويــا  

ً
بريئــا وكلمــا كان كالمهــا  بــه  بــأس  وال 

للعالــم  توجههــا  ورســالة   
ً
عمقــا طياتــه  ي 

�ف يحمــل 
 
ً
طبيعيــا فــردًا  ألســت  ؟  عــىي تشــفقون  »لمــاذا 

 بكــم؟«. جــاء 
ً
ي بائســة مقارنــة

مثلكــم؟ أم ألن حيــا�ت
صاحــب المحطــة وســألها بالدخــول لغرفــة انتظــار 
ولكنهــا  الخــارج  ي 

�ف الجلــوس  مــن  بــداًل  الســيدات 
رفضــت وقالــت: »هنــاك مجــال أوســع للخيــال«.

مــا  هــذا   
ً
حقــا أطــوار‹  ›غريبــة  مــن  مــن  لهــا  يــا 

عندمــا  بالواقــع  مؤمــن  شــخص  أي  يقولــه 
فارغــة‹. ›ترهــات  بأنــه  ويصفــه  كالمهــا  يســمع 

تحركــت مــن مكانهــا عندمــا شــاهدت ذلــك الرجــل 
ي العقــد الخامــس مــن عمــره وهــو متقــدم نحوهــا، 

�ف
ت‹ عندمــا رأى فتــاة بــداًل مــن  ُصــدم ›ماثيــو كوثــرب
بأعمــال  يســاعده  أن  ض  المفــرت مــن  الــذي  ي  الصــىب
ئ  ليطــىف قاســيا  يكــن  لــم  ولكنــه  الشــاقة  المزرعــة 
اء  الخــرف العيــون  تلــك  ي 

�ف الالمــع  الوهــج  ذلــك 
ولــم  شــديد  بخجــل  صافحهــا  باألمــل،  المليئــة 
لبــدء الحديــث ألن فــم آن كعادتــه  يكــن مضطــرًا 

آن يف المرتفعات الخرضاء
- نور حسان عبد عيل
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هل تعلم؟
تصنع مابس رجال اإلطفاء من 
 ،»NEMEX مبلمر »عديد االيميد
هذا المبلمر يوجد به مجموعات 

كربونيل و مجموعات اميد 
فتتشكل شبكة بفعل تكون روابط 

هيدروجينية، مما ينتج مادة تقاوم 
! 500C   درجات حرارة اعىل من

تكفــل بهــذه المهمــة قالــت: »لقــد تســلل الخــوف 
 ، ي

تــأ�ت لــن  ربمــا  أنــك  ظننــت  عندمــا  نفــ�ي  إىل 
إىل  فســأذهب  الليلــة  تــاِت  لــم  إذا  أنــه  وقــررت 
ي 

ألقــىف وأتســلقها  ة  الكبــري يــة  الرب الكــرز  شــجرة 
مــن  خــوف،  بــذرة  أشــعر  لــن  فوقهــا،  الليــل 
بيضــاء  بريــة  كــرز  شــجرة  عــى  أنــام  أن  الجميــل 
أن  حينهــا  ي  يمكنــىف القمــر  ضــوء  تحــت  األزهــار 
الرخــام«. مــن  ي قــر قاعاتــه 

ي أســكن �ف
أتخيــل أ�ف

لــم تتوقــف آن عــن الــكالم منــذ أن ركبــت العربــة 
وهــو  العجــوز  هــذا  يؤنــس  حديثهــا  أن  ويبــدو 
اء  الخــرف المســاحات  تلــك  تصــف  يســمعها 
حكايــة  ي 

�ف كأنهــا  غريبــة  بأســماء  الشاســعة 
تصــل  عندمــا  تنتــ�ي  آن  ســعادة  ولكــن  خياليــة، 
يكــون  أن  ض  المفــرت مــن  الــذي  البيــت  إىل 
ء  مــىي بوجــه  الســيدة  تســتقبلها  الجديــد  لهــا  ف مرف
أحالمهــا  أن  آن  وتــدرك  واالســتغراب  بالغضــب 
الســيدة خطــأ. قالــت  أو كمــا  أحــالم  كانــت مجــرد 

تعــود  وغــدًا  هنــا  لهــا  ليلــة  آخــر  هــذه  wســتكون 
جريمتهــا  جــزاء  لتنــال  الســجن  ذلــك  إىل  مجــددًا 
عليهــا  تعاقــب  ي  الــىت الجريمــة  تلــك  الفظيعــة 
. صبيــاً ليســت  إنهــا  العالــم...  فتيــات  نصــف 
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ال يُخفــى أن بعــض التطــورات املتســارعة يف مجــال 

يف  جذريــة  تغيــرات  علينــا  فرضــت  التكنولوجيــا 

ــة إحــدى  ــا، إذ أصبحــت الرقمن مختلــف مجــاالت حياتن

التطــورات  عــن  فضــاً  الحاليــة  الحضــارة  ســات 

الظواهــر  بأكــر  املــيء  الجديــد  العديــدة يف عاملنــا 

َوَعِجــَب، غرابــًة  والعلميــِة  والثقافيــِة  االجتاعيــة 

كــا أصبحــت وســائل التواصــل االجتاعــي مــن تويرت إىل 

فيســبوك إىل انســتغرام وغرهــا منصــات تواصــل أساســية 

يف عرصنــا الحــايل فالكثــر أصبــح يســتخدم وســائل 

التواصــل االجتاعــي لعــرض معلوماتهــم الشــخصية وليك 

يتمكــن النــاس مــن معرفــة مــا يفعلونــه إذ إنهــا تســيطر 

عــى تفاصيــل حيــاة األشــخاص اليوميــة فهــي تتيــح 

ــا  ــات عــر اإلنرتنيــت، كــا ال ميكنن ــة إنشــاء هوي إمكاني

أن نغفــل عــن أصحــاب املحتــوى يف هــذه املنصــات 

ــزة  ــة ممي ــا بطريق ــم محتواه ــدون لتقدي ــن يجته الذي

مــن خــال ابتكارهــم أســلوباً ومهــاراٍت خاصــة متكنهــم 

مــن خلــق أفــكار متيزهــم عــن غرهــم، ليتلقاهــا العديــد 

مــن املتابعــن املتعطشــن الســتقبال أي جديــد قــد يعــود 

ــرار. ــخ والتك ــة النس ــن صف ــداً ع ــدة بعي ــم بالفائ عليه

التواصــل  منصــات  بــه  متثــل  الــذي  الوقــت  ففــي 

االجتاعــي وســيلة لتعزيــز الثقــة وزيــادة املشــاعر 

اإليجابيــة إىل أقــى حــد ممكــن بيّنــت دراســات مختلفة 

إن البعــض تأثــر ســلبياً بســبب املقارنــات االجتاعيــة وما 

ــذات  نتــج عنهــا مــن انعــدام الرضــا ومفهــوم احــرتام ال

ــن، فقــد نــرت  ومتركــز النظــر حــول مــا ميلكــه اآلخري

صحيفــة الجارديــان الريطانيــة تقريــراً يستكشــف هــذه 

التغــرات التــي نتجــت عــن وســائل التواصــل االجتاعــي 

فأشــار إىل أن عــدد األشــخاص الذيــن يطلبون استشــارات 

ــة  ــة االجتاعي ــوظ، فاملقارن ــكل ملح ــع بش ــية أرتف نفس

قــد تشــعرك بعــدم القــدرة عــى تحقيــق هــدف معــن 

ألن ببســاطة تركيــزك ســيكون متمحــور حول مســتجدات 

ــن مــا أدى إىل ظهــور احتياجــات  ــاة اآلخري وتقــدم حي

وثغــرات نفســية نتيجــٍة لهــذه املقارنــة بحثــاً عــن 

القبــول االجتاعــي، فأصبــح العديــد محبطــون لرؤيتهــم 

غرهــم يعيشــون الحيــاة التــي يحلمــون بهــا مــع عــدم 

ــد واالزدراء،  ــاعر الحس ــع مش ــل م ــى التعام ــم ع قدرته

ــن  ــخاص الذي ــن األش ــذه تتضم ــة ه ــة املقارن ــإن عملي ف

ــم  ــم مواقفه ــال تقيي ــن خ ــهم م ــى أنفس ــون ع يتعرف

وقدراتهــم ومعتقداتهــم مقارنــًة باآلخريــن فيفشــلون 

يف تقديــر قيمتهــم الحقيقيــة فيســتخدمون إشــاراٍت 

ســطحية لقيــاس قيمتهــم الذاتيــة فيشــعرون إنهــم 

ــذه  ــه الكفاية…وه ــا في ــن مب ــن أو ناجح ــوا جيدي ليس

»توسع مجال المقارنة اإلجتماعية يف ظل 
تطور الوسائل الرقمية«

- حوراء االدرييس
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ــا  ــا فيه ــذات مل ــة ال ــة ملعامل ــر عادل ــٍة غ ــع طريق بالطب

مــن تجاهــل لنقــاط القــوة والرتكيــز عــى نقــاط الضعــف 

وترصــد نقــاط قــوة اآلخريــن الظاهــرة لنــا، وبالتأكيــد أن 

هــذه النقــاط ال متثــل الحالــة العامــة لهــؤالء النــاس مــا 

ــر  ــة وهــو األم ــخ املقارن ــع أنفســنا يف ف ــا نوق ــي إنن يعن

الــذي ال يعمــل لصالحنــا فيســبب العديــد مــن األفــكار 

واملشــاعر الســلبية، يف حــن الرتكيــز عــى حياتنــا الخاصــة 

والرتكيــز عــى أهدافنــا والســعي لتحقيقهــا يكــون أكــر 

إنتاجيــة مــن الرتكيــز عــى مــا يفعلــه اآلخرون…ثــم إنــه 

ــزة مبنجــزات  ــك خــال فــرتة وجي ــارن إنجازات ــا تق عندم

ــق  ــاف بح ــيكون إجح ــر س ــخص آخ ــه لش ــر بأكمل عم

ــي  ــب صح ــاك جان ــاً هن ــوال دامئ ــك…ويف كل األح ذات

تتــم بدوافــع  يف كل يشء فاملقارنــة االجتاعيــة قــد 

ــن  ــه م ــعر ب ــذي تش ــام ال ــك اإلله ــد يرفع ــن فق التحس

إنجــازات شــخص آخــر إىل تحســن حياتــك الخاصــة.

وألن املقارنــة االجتاعيــة هــي غريــزة إنســانية أساســية 

فــا توجــد وســيلة إليقافهــا متامــاً أال اِنْــَه ميكــن االنتبــاه 

ــم إن  ــكان ث ــدر اإلم ــا ق ــب الســلبي منه ملشــاعرنا وتجن

التعامــل بطريقــة مرضيــة مــع شــعورك بتميــز اآلخريــن 

ــدورك شــخص  ــون ب ــى أن تك ــل ع ــك تعم ــك يجعل علي

ــة  ــة لطيف ــع بطريق ــع الجمي ــل م ــى التعام ــاً ع حريص

ــن  ــف لنجاحــات اآلخري ــا تكــون الشــخص املحال فعندم

لنفســك  ستســمح  بإنجازاتهــم  االحتفــال  وتشــاركهم 

ــرِص  ــن الف ــد م ــذب املزي ــة وج ــاء الحاجــة للمقارن بإلغ

ــى  ــر ع ــا يظه ــق كل م ــن تصدي ــا ال ميك ــان، ك واالمتن

ــان. ــرٍ مــن األحي اإلنرتنيــت البتعــاده عــن الحقيقــة بكث

Leon Festinger - ليون فيستينجر

هو عالم النفس اإلجتماعي 
األمرييك الذي طرح نظرية المقارنِة 
اإلجتماعية عام 1954، كما اشتهر  

بنظرية عدم االتساق المعريف اليت 
تفرس العواقب النفسية للتوقعات 

الغر مؤكدة.
وتم نرش أوىل حاالت التنافر يف كتاب 

عندما تخفق النبوءة)لفيستينجر 
وآخرون_ 1956(.

كانت إسهامات فيسنت يف علم 
النفس االجتماعي عظيمة جًدا 

حىت أن رابطة علماء النفس 
األمريكيني قدرت أعماله ومنحته 

جائزة »التمزي يف البحث العلمي« يف 
عام 1959.
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آخــر جــزٍء يُوضــع لتكتِمــل ِقيافــة البريــة، جســد 

اإلنســان كــا تلــك الدوائــر املُطــرزة عــى غطــاء الطاولــة 

، يــزداد حجمهــا يف أحيــان مــن العــدم أو  الهنــدسِّ

يتضــاءل حتــى يَــكاد ال يُــرى. و املَنفــذ الوحيــد هــو 

املُختبــئ  عــن  لتكشــف  ُوِضعــت  العيــون  العيــون. 

حالتــِه،  و  اإلنســان  ذات  تعكــُس  مــرآٌة  الداخــل،  يف 

حتــى عندمــا ال تعكــس ستَكِشــف. كرتــان ثُبتتــا يف 

صاحبهــا. تُعــرِّف  بخوارزميــات  ُملئــت  محجريهــا 

بالــذات  الشــخص  وعــي  إّن  هيجــل  يــرى 

بالــيء. وعيــه  عــن  منفصــاً  ليــس 

ــّي  ــاه عين ــْت عين ــى قابل ــه حت ــؤول ِبذات ــي املس ومل يع

النزيــل الحاملــة، وصــار كــا القــط الريــد ال ملجــأ 

لــه و ال مــكان يضمــه، حتــى جســده بــدأ يتضــاءل... مل 

يَُعــد كــا َعِهــد نفســُه أمــاَم املــرآة. جســد خــاٍو وعينــن 

ــد كل  ــه اآلن. بع ــد تضم ــه مل تَع ــى مابس ــن، حت غائرت

تلــك املشــاهد اإلســتعراضية يف الصبــاح والتبخرت بجســده 

ــه... ــرَِد مــن جســده و ذكوريت الذكــوري أمــام املــرآة، ُج

مل يكــْن قــد جاَل ببالِه أن ســجيناً ما قد يُخــل توازن عامله.

ينصــاع  ســيطرته،  زنزانــة  يف  يقبــع  آخــر  نزيــل 

قوانينــه.  و  تنظياتــه  وفــق  يتحــرك  و  لضوابطــه 

التعذيــب. ألدوات  و  للجاديــن  رصيــع  نزيــل 

بعــد  لذاتــه.  محتضــن  كأنــه  و  ســكْن  و  قــاوم 

و  يديــه  بــن  هــي  اآلن  الشــاقة،  املطــاردة 

بلقاءهــا  ليحظــى  الوقــت  قتــل  أجــاد  كأنــه 

ســّجانه. تــرصع  تعذيــب  أداة  هــو  صــار  حتــى 

خــضَّ مبقاومتــه و إرادتــه طبقــات قــوة و جــروت و 

ترســبات ضعــف و إنحــال حتــى ُمزجــت لتخلُــق نزاعــاً 

ــت  ــادئ كان ــا مب ــمت أصداءه ــاء هش ــاً و ضوض داخلي

مثــل هيــكل يســند و يقــوِّي »النصــب اليونــاين« املتحرك.

ــداء  ــه بأص ــو زوجت ــم ه ــا يُهش ــا ك ــمت أصداءه هش

موســيقته الوحشــية لِيعلــن بــدء يومــه و ينبــه الزوجــة 

ــا بــأي طريقــة ممكنــة. يصــور  مبكانــه لتفــادي أن يلتقي

ان بصــور متعــددة يف وصــف دقيــق  الكاتــب الســجَّ

ليكــون هرقــل يف حــن و جنــدي مشــاة أو مــارد ســحري 

و  أساســياً  يتبنــى اإلنتظــام مبــدأً  يف أحيــان أخــرى، 

ــة  ــور الزوج ــم ص ــة. ث ــه النمطي ــل بإلتزامات ــه مَتث تطبيق

ــه  ــبح يوقظ ــل ش ــا مث ــرك يف منزله ــي تتح ــكينة الت املس

إصطفــاق البــاب لتقــوم بعملهــا املفــروض مــن غــر أن 

تُــرى، تُســمع أو حتــى أن يُشــم عطرهــا. قطعــة أخــرى 

مــن ســكة حديديــة تجهــز لعبــور عربــات القطــار.

ــدوي. ــت م ــكة بصم ــن الس ــار ع ــرج القط ــجن أخ و س

ــط  ــى تخ ــر حت ــط و تك ــل و ترتب ــل تتفاع كل التفاصي

تُــَدرَّج....  و  الداكنــة  األلــوان  توضــع  و  أساســاتها 

تَرســم روايــة الضحيــة لوحــة أقــل مــا يقــال عنهــا 

بــه  ينطــق  مل  بصــوت  و  مشــهدين  يف  متكاملــة، 

مطلقــة  بساســة  تنســاب  اللغــة  كانــت  الكثريــن 

الواقــع. كابــوس  صــوت  لتعــي  بالعاطفــة  متتــزج 

ــكنة  ــة و س ــد أن كل حرك ــة تج ــن اللوح ــزء م يف كل ج

ــى تجــد  ــرة حت ــة تعكــس نفســها يف كل م رســمت بدق

ــامل  ــا ع ــدران و إمن ــى ج ــرد ورق ع ــت مج ــة ليس اللوح

آخــر تســتنطق معانيــه الكامنــة عنــد  الدخــول بأعــاق 

أعاقهــا لتكشــف الجوهــر املصقــول بعنايــٍة تامــة و دقة 

ــب  ــاده الكات ــن أج ــر ف ــح التصوي ــى يصب ــة حت متناهي

ليتدفــق يف القــارئ بــا توقــف حتــى بعــد إنتهــاء الرواية.

روايــة الضحيــة، روايــة كتبهــا الــروايئ البــرصي عــي فالــح 

ــاد  ــورات اإلتح ــن منش ــه م ــدر ل ــل أص ــون أول عم لتك

2021 بغــداد  العــراق/  يف  الكتــاب  و  لألدبــاء  العــام 

مطالعة يف  رواية الضحية
- زينب حسان عبدعيل
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والتجمــع  للتواصــل  وميلــُه  اإلنســان  طبيعــة  إن 
تشــكيِل  ي 

�ف ســاهمت  العزلــة،  عــن  واالبتعــاد 
ي تربــط أفرادهــا  المجتمعــات، هــذه المجتمعــات الــىت
وأنمــاط  واجتماعيــة  ثقافيــة  وأســس  بضوابــط 
يتوارثوهــا  وطقــوس  األفــراد  تخــص  ســلوكية 
ُتبــىف  مــن حياِتهــم وعقاِئدهــم  ــا  ُمِهمًّ جــزًء  لُتصبــح 
عــرب الزمــن ِلتشــكل هويــة وأســاس ذلــك المجتمــع 
ُتعــرف  ي  الــىت الهويــة  تلــك  معينــة،  منطقــة  ضمــن 
ف  بــ�ي ف  ُتمــري ي  والــىت المجتمــع  ذلــك  وتقاليــد  بعــادات 
مجتمــع وأخــر، وهــذه العــادات والتقاليــد تتواصــل 
واالنتمــاء،  لألصالــة  مقيــاس  ألنهــا  األجيــال  عــرب 
وممارســات  المجتمعــات  لواقــع  وانعــكاس 
نتيجــة  مكتســبة  أشــياء  هي  فالعــادات  الشــعوب، 
أصبحــت  حــىت  نفســها  األفعــال  ممارســة  اســتمرار 
متكــررة  أفعــال  نتائــج  أنهــا  أي  الإراديــة  عفويــة 
ط  يشــرت وال  الشــخصية  مــن كيــان  ء  ي

سش ِلتصبــح 
ي المجتمــع ولكّنهــا 

أن تكــون راســخة أو ُملــزم بهــا �ف
ام ِبهــا بقــدر اإلمــكان،  ف ُمتعــارٌف عليهــا ُيفّضــُل االلــرت
متوارثــة  وســلوكيات  اعتقــادات  هي  التقاليــد  أمــا 
ة طويلــة   فــرت

ُ
ُمنــذ ي الُمجتمــع 

مــن جيــٍل إىل آخــر �ف

وحضــارة  ثقافــِة  مــن  جــزًءا  ِلتصبــح  الزمــن،  مــن 
ذلــك المجتمــع، أي أن العــادات والتقاليــد تعكــس 
ثقافــة وهويــة المجتمــع وتؤثــران بشــكل كبــري عــى 
ي  ســلوك أفــراده وبالتأكيــد لهــذا التأثــري جانــب إيجــا�ب
ي تفاصيــل هــذا الجانــب 

، والغــوص �ف ي وآخــر ســلىب
العــادات  بــأن  إيجازهــا  يمكــن  لكــن  جــدًا  ُمعقــد 
والتقاليــد هي أصــل المجتمــع يجــب عــدم االبتعــاد 
المنطــق والعقــل والديــن،  مــا يخالــف  ي 

عنهــا أال �ف
عــى  وتأثــري  ي  إيجــا�ب جانــب  والتقاليــد  فللعــادات 
قيــم تهــذب النفــس وتأخــذ بهــا إىل أعــاىلي الجانــب 
المتبــادل...  ام  ي كالكــرم والتســامح واالحــرت

اإلنســا�ف
 ، ي إيجــا�ب طابــع  ذات  متوارثــة  عــادات  كلهــا  إلــخ 
نســيج  ف  بــ�ي ابــط  الرت أوارص  خلــق  إىل  باإلضافــة 
باإلضافــة  الجماعــة  ام  احــرت روح  ويغــرز  المجتمــع 
عــن العــادات والتقاليــد الدينيــة )العــادات والتقاليــد 
للجانــب  ق  المــرش الوجــه  تعكــس  ي  الــىت الصحيحــة 
ي المجتمــع، فضــًا 

ة �ف ( ذات األهميــة الكبــري ي الديــىف
خاصــة،  مجتمعيــة  ثقافــة  تخلــق  فأنهــا  هــذا  عــن 
لــُه  ــن 

ُ
تك لــم  وإن  الخاصــة  ثقافتــه  مجتمــع  فلــكل 

ثقافتــه ســتندثر. فــإن  بــه  عــادات وتقاليــد خاصــة 

القديم المستمر
)رصاع أفكار ومعتقدات المايض والحارض(

- حسني عيل كريم
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العــادات  بعــض  أن  لهــا  ي  الســلىب الجانــب  أمــا 
والتطــور  المجتمــع  ف  بــ�ي فجــوة  تمثــل  والتقاليــد 
الحضــارة  إليــه  وصلــت  ومــا  العالــ�ي  واالنفتــاح 
العالميــة )ليــس المقصــود هنــا االنفتــاح المظهــري 
ي 

�ف العالــ�ي  والتقــدم  العلــ�ي  االنفتــاح  وإنمــا 
اإلنســان  ي 

بــىت فكلمــا  والعلــم(  التكنولوجيــا  مجــال 
وال  منهــا  ر  ُمــرب ال  غريبــة  وتقاليــد  عــادات  حبيــس 
ِلرفضــه  ســبًبا  ســيكون  ربمــا  لهــا  ي 

منطــىت ســبب 
ي  الــىت أو  العلــم  ـهــا  ُيجريـ ي  الــىت التحديثــات  ألغلــب 
تطــرأ عــى الســاحات الدينيــة والعلميــة والنفســية 
ي آخــر الركــب 

هــا، فيبــىت دائًمــا �ف واالجتماعيــة وغري
ي ورثهــا عــن أجــداده،  الــىت القديمــة  حبيــس األفــكار 
 أمــام التقــدم 

ً
ي كثــري مــن األحيــان قــد تكــون عائقــا

و�ف
المجتمــىي بســبب وجــود أفــكار ومعتقــدات تمنــع 
ي نظرهــم تتعــارض 

األفــراد عــن فعــل أمــر مــا ألنــُه �ف
باإلضافــة  المجتمــع،  ي 

�ف والتقاليــد  العــادات  مــع 
ســبب  وال  غريبــة  وتقاليــد  عــادات  هنالــك  أن  إىل 
ي لهــا وتكــون معارضــة للديــن ومــا جــاء بــه مــن 

منطــىت
ي بالنفــس اإلنســانية إىل أســ� درجــات 

تعاليــم ترتــىت
، حيــث إن التمســك والتشــدد بتلــك العــادات  ي

الــر�ت
نشــأت  الــذي  للزمــن  إال  تصلــح  ال  ي  الــىت القديمــة 
فيــه وعــدم التحــول إىل مــا هــو خــري منهــا، ســيصبح 
مــا  وهــذا  العــادات  هــذه  ف  ســج�ي اإلنســان  حينهــا 
المتمســكة  القبليــة  المجتمعــات  بعــض  ي 

�ف نــراه 
القديمــة،  وتقاليدهــا  عاداتهــا  ألغلــب  بشــدة 
العــادات  عــى  التمــرد  فــإن  هــذا  مــن  الرغــم  وعــىي 
أيضــا  ي  ســلىب أمــر  يعتــرب  منهــا  للتخلــص  والدعــوى 
ام  ف ف بــأن االلــرت بحجــة الحريــة والتطــور، غــري عابئــ�ي
والتقاليــد  العــادات  تلــك  مــن  مناســب  هــو  ِبمــا 
ي المجتمــع ويحفظــه مــن الســقوط.

ي �ف
يرســخ الــر�ت

؟ ي
الحقيــىت واالنفتــاح  التطــور  هــو  مــا  أذن 

الطابــع  األمــور ذات  ي 
�ف ليــس  التطــور  أن  بينــا  كمــا 

ي 
والثقــا�ف العلــ�ي  التقــدم  ي 

�ف وإنمــا  المظهــري 
مســتوى  مــن  المجتمــع  نقــل  ي 

�ف تســاهم  ي  الــىت
والتقاليــد  بالعــادات  األخــذ  فــإن  لــذا  آخــر،  إىل 
إىل  بــوعي  والنظــر  فيهــا  العقــل  أحــكام  يتوجــب 
باإليجــاب  ويعــود  الحــاىلي  لوقتنــا  منهــا  يصلــح  مــا 
منهــا  ي  ســلىب هــو  ومــا  ككل  والمجتمــع  للفــرد 
الحيــاة. وتطــورات  الحــاىلي  لوقتنــا  يصلــح  ال 

هل تعلم؟
Dry water هنالك ما يسمى بالماء الجاف

وهو قطرات ماء صغرة، تحاط بغطاء من 
السيليكا النانوية الكارهة للماء، السيليكا 

تمنع قطرات الماء من التجمع والتحول 
مرة أخرى إىل سائل! 

- يستخدم الماء الجاف يف نقل وتخزين 
المواد الخطرة.. ويدخل يف تركيب 

مستحرضات التجميل.. 
- هناك محاوالت الستخدام الماء الجاف 

كعامل لعزل �CO يف الغاف الجوي )نقا 
عن موقع »واي باك مشني« العلمي( .
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والمــكان  الزمــان  حــدود  تجــاوز  الحرّيــة  مفهــوم 
ريــن. 

ّ
والُمفك الفالســفة  بحــث  محــور  وكان 

ف  حــ�ي حرّيــة  كلمــة  عــن  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ ثنــا  حدَّ وقــد 
الملــك  إصالحــات  ضمــن  مــّرة  ألّول  وردت 
لكــش. مدينــة  حكــم  الــذي  أوروكاجينــا 

هــذه  إحــدى  ي 
�ف  » ي  امــارحب  « وردت كلمــة  وقــد 

الســومرية،  باللغــة  الحرّيــة  ي  تعــىف وهي  الوثائــق، 
التامــة  الحرّيــة  منــح  »الملــك  أنَّ  فيهــا  وجــاء 
فيهــا  ــر 

َ
ُتذك مــرة  أّول  وكانــت  ســاللته«.  ان 

ّ
لســك

كان  وسي  الهومــري العــر  ي 
و�ف الحرّيــة.  كلمــة 

يعيــش  الــذي  اإلنســان  عــى  يطلــق  »حــر«  لفــظ 
يخضــع  أن  دون  وطنــه  أرض  وعــى  شــعبه  ف  بــ�ي
الحــرب«  اســري   « مقابــل  عليــه  أحــد  لســيطرة 
ي الغربــة وتحــت ســيطرة ســيده لــه.

الــذي يعيــش �ف
أنهــا  عــى  الحرّيــة  ُســقراط  الفيلســوف  م  قــدَّ
األخــالق،  بــاب  وهــو  أبوابهــا  وأجمــل  أوســع  مــن 
»ِفعــل  هــا 

ّ
بأن ووصفهــا  بالمعرفــة،  وربطهــا 

بالخــري  أفالطــون  ربطهــا  بينمــا  األفضــل«، 
واإلرادة. بالمعرفــة  أرســطو  وربطهــا  والمعرفــة، 

منطلــق  مــن  الحرّيــة  إىل  نظــر  فقــد  ســارتر،  أمــا 
نظرياتهــم،  ي 

�ف الفالســفة  إليــه  أشــار  عمــا  مغايــر 
ي 

�ف وماهيتــه  اإلنســان  جوهــر  هي  فالحريــة 

أو  شــاء  وقــدره،  حقيقتــه  إنهــا  الوجــود،  هــذا 
يكــون  أن  ف  بــ�ي االختيــار  يمتلــك  وال  يشــأ،  لــم 
ذاتهــا. الحرّيــة  هــو  ألنــه  حــر،  غــري  أو  حــرًا 

بالفكــر  تتعلــق  أفــكارًا  ناقــش  مــن  أغلــب  أن  نــرى 
ي 

اإلنســا�ف الوجــود  حــول  ونظريــات  ي 
الفلســىف

. مبــا�ش غــري  أو  مبــا�ش  بشــكل  الحريــة  إىل  أشــار 
معدومــة  كانــت  المــرأة  أن  بالذكــر  الجديــر 
القديمــة كالبابليــة  الحضــارات  ي 

�ف حيــث  الحرّيــة، 
مــن  الكثــري  إىل  تشــري  والفارســية  واآلشــورية 
إىل  الزمنيــة  ة  الفــرت تلــك  تناولــت  ي  الــىت الكتابــات 
الحقــوق  مــن  الحــق  لهــا  ليــس  كانــت  المــرأة  أن 
قدرهــا. مــن  ًا  كثــري وحــط  كرامتهــا  هــدرت  بــل 

ولقد انفردت الحضارة الفرعونية القديمة بإكرام 
حقــوق  مــن  القريبــة  عيــة  الرش الحقــوق  وتخويلهــا 
ي حياته.

يك الوحيد للرجل �ف الرجل باعتبارها الرش
ت الكثــري مــن المفاهيــم  عنــد ظهــور اإلســالم تغــري
عــن الحريــة وأيضــا ُرفعــت مكانــة المــرأة وُمنحــت 
ًا  حــارصف زال  ال  القبــىي  الفكــر  أن  إال  حقوقهــا، 
ســّماها  كمــا  الشــخصية  ازدواجيــة  إىل  أدى  ممــا 
ازدواجيــة  أكــرث  العــرب  إن  حيــث  الــوردي،  عــىي 
األخــرى. البلــدان  مــن  هــم  غري عــن  للشــخصية 

ًا عمــا كان عليــه فالبعــض  تشــوه مفهــوم الحرّيــة كثــري

ــة؟! ــك حرّي ــًا نمتل هــل حق
- مىن أكرم عبد الحسني
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يقــول إنــه يخالــف الديــن اإلســالمي والبعــض اآلخــر 
المجتمــع  تفكيــك  يريــد  ي  غــر�ب فكــٌر  إنــه  يقــول 
ي  . عنــد حــواري الكثــري مــن طالبــات مدرســىت ي العــر�ب
عــى  جوابهــنَّ  الطالبــات كان  أغلــب  أن  تفاجــأت 
ســؤال »مــن العائــق عــن حصولــك عــى الحريــة؟« 
ي توارثهــا  هــو المجتمــع وتناقــض أفــكاره الملوثــة الــىت
نــوع  ي إىل ســؤالهنَّ عــن  قبــل األجيــال. هــذا دفعــىف
أكــرث  ي الحصــول عليهــا كان 

فَ �ف ــ�بْ
َ
َيْرغ ي  الــىت الحرّيــة 

الــرأي دون  إبــداء  هــو حرّيــة  نظــري  لفــت  جــواب 
التهديــد،  أو  الخطــف  أو  االغتيــال  مــن  خــوف 
ومنهــن مــن أخذهــا عــى منعطــف شــخىي كحرّيــة 
المالبــس  حرّيــة  أو  بنفســها  مســتقبلها  اختيــار 
. عائــىي إجبــار  أو  ضغــط  دون  الحجــاب  وخلــع 

الحرّيــة  خــاص  مفهــوم  لديــه  شــخص  كل  إن 
ي 

تقتــىف إّن حــدود حرّيتــه  إال  اآلخــر  عــن  يختلــف 
التعــدي  يمكنــك  وال  أنــت،  يعنيــك  بمــا  التدخــل 
عــى حرّيــة اآلخريــن ال بأفكارهــم وال بآرائهــم ومــن 
اآلخــر.  والــرأي  والــرأي  الفكــر  ام  احــرت وري  الــرف
لــن تجــد مــن أحــد يعتــدي  م أي شــخص  ف ألــرت ولــو 
الحرّيــة  فممارســة  الحرّيــة  باســم  ي 

الثــا�ف عــى 
القانــون  مــع  تتعــارض  ال  بحيــث  وع  مــرش حــق 
تؤذيهــم. أو  اآلخريــن  حقــوق  عــى  تتعــدى  أن  أو 

االلغاز
املطلوب تقطيع الشكل ادناه اىل اقل عدد من القطع 

لتكوين مربع كامل منها.
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لطاملــا كان هنــاك رواٌد كثــروَن للشــعر الُحــر اســتطاعت 

قصائدهــم أن تــرتَك أثــرا كبــراً يف نفــوِس محبيهــم. 

ولعــل أحــد هــؤالء الشــعراء هــو الشــاعر البــرصي 

أحمــد مطــر الــذي أخــذ مــن الشــعِر اَلُْحــّر مرجعــاً لــُه، 

مضيفــاً إليــه ملســتُه الخاصــة وذلــك باســتخدام القافيــة.

ُولــد أحمــد مطــر يف مدينــة البــرصه عــام 1950 يف 

وانتقــل بعدهــا للعيــش يف  التنومــة تحديــداً  قريــة 

محبــة األصمعــي مــع أهلــه وهنــاك قــد أكمــل دراســتُه 

االبتدائيــة يف مدرســة العدنانيــة. بعــد ذلــك، اضطــر 

الفقــر  بســبب  بغــداد  إىل  ينتقــل  أن  مطــر  أحمــد 

ليعيــش مــع أخيــه األكــر عــي. وهنــاك قــد أكمــل 

ــْعر. ــُه يف اَلشِّ ــر ملكت ــدأت تظه ــطة وب ــتُه املتوس دراس

ــدة  يف ســن الرابعــة عــر، اســتطاع أن يكتــب أول قصي

ــام  ــزل والهي ــاق الغ ــن نط ــا ع ــرج حينه ــعرية ومل تخ ش

ــدة:  ــع القصي ــد كان مطل ــة. وق ــِه العمري ــم مرحلت بحك

ــا  ــعري م ــَت ش ــا لي ــوي خطاه ــهِم ال تل ــت كالس »مرق

الــذي اليــوَم دهاهــا« وبحســب مــا تذكــر األخبــار، 

مل يكــن هنــاك مــن املختصــن يف الشــعر ليصــدق أن 

ــذِه  ــب ه ــتطاع أن يكت ــر اس ــة ع ــِر الرابع ــداً بعم ول

القصيــدة. وأخــذ بعدهــا الشــاعر ليكتــب الشــعر يف 

ذكــرى مولــد النبــي )ص( ومولــد اإلمــام عــي )ع(.

الســياس نظــراً  املعــرتك  الشــاعر بعــد ذلــك  دخــل 

ــا  ــت. ك ــك الوق ــاده يف ذل ــتها ب ــي عاش ــروِف الت للظ

أســلوب  باســتخدام  مطــر  أحمــد  شــعر  متيــز  وقــد 

حبــه  انتشــار  إىل  أدى  مــا  قصائــده  يف  الســخرية 

وبعــده  األمل  لــُه  ذلــك  مســببا  النــاس  عامــة  بــن 

فــإن  بذلــك  وحــدُه  الســجن  يكتفــي  مل  الســجن. 

ــق جــراح أحمــد  ــو اآلخــر عمَّ ــه واحــداً تل فقــدان أخوي

الكويــت. نحــو  مغــادراً  العــراق  يــرتك  مــا جعلــُه 

أحــد  العــراق  مغادرتــِه  بعــد  مطــر  أحمــد  أصبــح 

ورضــوا  أوطانهــم  تركــوا  الذيــن  املهجــر  شــعراء 

مل  داخلــه.  االغــرتاب  مــن  خــراً  خارجــه  بالهجــرة 

ــة  ــن كتاب ــد ع ــاق أحم ــزاً أع ــراق حاج ــرك الِع ــن ت يك

ــعرِه. ــاده يف ش ــر ب ــا يذك ــا م ــه دامئ ــده فأن ــعر لبل الش

نموُت يك يحيا الوطن 
يحيا لمن؟ 

نحُن الوطن!
ان لم يكن بنا كريمًا امنًا

ولم يكن محرتمًا
ولم يكن حرًا 

فا عشنا..وال عاش الوطن

- مصطفى العمراين



Knorld | issus: 4 - April 2022

و لعل قصيدته الرائعة )فقاقيع( هي ابرز ما كتب عن 

بلدِه حيث ذكر فيها:

تنتهي الحرُب لدينا دامئاً 

إذ تبتدي 

بفقاقيعٍ من األوهاِم ترغو

فوق صوِت املنشِد

)تم ترم...الله اكر فوق كيد املعتدي(

فإذا امليداُن اسفر 

مل أِجد زاويًة ساملًة يف جسدي

ووجدُت القادَة األرشاَف باعوا

قطعًة ثانيًة من بلدي

بلدي..يا بلدي

شئُت ان اكِشَف ما يف ُخلدي

شئُت ان اكتَُب اكر

شئُت..لكن

قطع الوايل يدي.

الوحيــد.  العراقــي  الشــاعر  مطــر  أحمــد  يُكــن  مل 

ــاكِر  ــدر ش ــال ب ــاراً أمث ــَعرَاء كب ــراق ُش ــرج الِع ــد اخ فق

األكــر  العــرب  وشــاعر  املائكــة  ونــازك  الســياب 

محمــد مهــدي الجواهــري والقامئــة تطــول. فلطاملــا 

دامئــاً. كذلــك  وســيبقى  للشــعراء  والداً  العــراق  كان 

قطعة فخار تعود إىل العهد 
الساماين..ُكِتَب عليها: 

»عاجز الرأي مضياٌع لفرصتُه.. 
حىت إذا فات أمٌر عاتب القدرا.«

االلغاز
كيف ميكن احلصول على 100 باستخدام أربع 

سبعات فقط، وأي عالمة رياضية أخرى؟
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عــرف لكــم نفــ�ي فيلســوف المســتديرة قــد يعــرف 
ُ
أ

البعض كاسباروف ملك الشطرنج أنُه مثىي األعى 
ي التفكري كالعب الشطرنج بتحليل  أحببته لمحاولىت
كل االحتمــاالت الممكنــة قبــل تحريــك أي قطعــة، 
ي كل األحــوال إن يشــعر الخصــم بأنــه غــري 

الهــدف �ف
قــادر عــى التــرف والوصــول لنقطــة الكــش ملــك.

ي لــو كنــت تشــاهد مباريــات برشــلونة 
فلنعــد للمــا�ف

ي الثمانينيــات ســوف تالحــظ جامــع كــرات صغــري 
�ف

والفيديوهــات،  الصــور  ي 
�ف متكــرر  بشــكل  موجــود 

معهــم  يحتفــل  أو  ف  الالعبــ�ي مــن  القمصــان  يطلــب 
ي 

�ف المراهقــة  ة  فــرت أمضيــت  ي،  هيســتري بشــكل 
التمــاس  رميــات  لعــب  عــى  برشــلونة  مســاعدة 
أن  أرد  لــم  الواضــح  مــن  ي  لكــىف برعــة  والركنيــات 
ي تليها. ي السنوات الىت

ي عى ذلك �ف
تقتر مساعد�ت

فشــلت  شــلونة  برب االلتحــاق  أردت  عندمــا 
وأنــا  أيمــن  كظهــري  لعبــت  عندمــا  مــرة  ف  مرتــ�ي
ألن  وفشــلت  كمهاجــم  ومــرة  ــع  ـ ـ ـ �يـ أكــن  لــم 
بااللتحامــات،  الفــوز  مــن  أضعــف  جســ�ي 
ي 

إ�ف ي 
و�ف وأخــرب نجحــت  الثالثــة  المــرة  ي 

�ف لكــن 
الوســط. خــط  ي 

�ف الملعــب  ألحكــم  خلقــت 
ي مــع الفريــق األول يوهــان كرويــف  ي بدايــة تدريــىب

�ف
ي تلعــب أ�ع منــك، 

أوقــف اللعــب وقــال ىلي »جــد�ت
بكلتــا  اللعــب  يجــب عليــه  العــب وســط برشــلونة 
مــكان  ي 

�ف تقــف  عندمــا  الصحيــح  مركــزك  قدميــه، 
يســمح لــك باســتالم وتســليم الكــرة لالعــب آخــر«، 
النجــاح،  أ�ار  إحــدى  النصيحــة  هــذه  كانــت 
الكــرة  ي 

�ف ي  فلســفىت أكــون  يمــر كنــت  يــوم  ومــع كل 
يــوم رصخــت  ي 

�ف إن  لدرجــة  تتحــول،  ي  وشــخصيىت

ف  بثــالث العبــ�ي تالعــب  بعدمــا  مايــكل الدروب  ي 
�ف

ي 
ي »�ف

وقلــت لــه جملــة بقيــت أرددهــا لبقيــة حيــا�ت
تعقــد  قــرار ال  أبســط  هــو  الســليم  القــرار  برشــلونة 
كرويــف  زرعهــا  الشــخصية  هــذه  القــدم«،  كــرة 
للعشــاء  وروماريــو  أنــا  ي 

دعــا�ف عندمــا  بداخــىي 
ي 

كــو�ف العشــاء  طــوال  روماريــو  امتــداح  فواصلــت 
نظــرة  ىلي كرويــف  نظــر  غــادر  ف  وحــ�ي عشــاقه  مــن 
امتــداح  عــن  كــف  القائــد  »أنــت  وقــال  غضــب 
برشــلونة«. غــري  نجــم  يوجــد  ال  هنــا   ، ف الالعبــ�ي

ي  ة... خوانما ليو علمىف ي قابلت مدارس كثري ي رحلىت
�ف

إن طريقة الفوز أهم من الفوز بحد ذاته وذلك لو 
ء مــن المؤكــد ســوف يتخــى عنــك  ي

أصبــح األداء سش
الحــظ، لكــن عنــد صناعــة عــرش فــرص للتســجيل 
ي الوقوف ضدك.

يؤدي ذلك لتقليل فرص الحظ �ف
رئاســة  برشــلونة  رئيــس  عــىي  عــرض  اىلي  ف اعــرت يــوم 
عمــل  ي  يناســبىف »ال  فأجبتــه   ، ف الناشــئ�ي قطــاع 
ي أقــل فريــق لديكــم«، 

ي عــى الدكــة �ف
المكاتــب فمــكا�ف

بعــد ذلــك اســتلمت تدريــب فريــق الدرجــة الثانيــة.
ي 2008 قررت إدارة برشلونة، فسخ عقد مدرب 

�ف
نابيو  ي الرب

الفريق األول بعدما تلىت خسارة مدوية �ف
ف لتدريــب الفريــق بيــب أو  برباعيــة ورشــحت إثنــ�ي
ناجــح  التجاريــة،  العالمــة  كان  مورينيــو  مورينيــو، 
مــن  جيــدًا  برشــلونة  أجــواء  ويعــرف  تشــيل�ي  ي 

�ف
مــع  ي اجتمــاع مورينيــو 

فانجــال وروبســون، �ف ة  فــرت
برشــلونة طلــب بــأن أكــون مســاعدًا لــه باإلضافــة إىل 
ي وســط الملعــب لضمــان برشــلونة 

اء العبــان �ف �ش
جوزيــه  أن  يبــدو  العالــم،  ي 

�ف األقــوى  ســيكون 
فالعالمــة  ي 

الكتلــو�ف النــادي  حقيقــة  عــن  غفــل 

بيب غوارديوال
- حسن لطيف قاطع
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األقــوى،  األمتــع ال  يكــون  أن  هــو  ســا  للرب التجاريــة 
 
ً
فنيــا مديــرًا  ي  تعييــىف وتــم  القــرار  حســم  مــا  وهــذا 
ي مــع جوزيــه.

شــلونة وهــذا الحــدث يفــر خــال�ف لرب
ي أول يــوم تدريــب كنــت متوتــر قبــل االجتمــاع مــع 

�ف
وأنــا   

ً
يكــن واضحــا لــم  ي 

إن صــو�ت لدرجــة  ف  الالعبــ�ي
أقول »المطلوب منكم هو 100٪ من مجهودكم« 
بعدهــا أخــذت نفــس عميــق وأكملــت »عنــد قيامكــم 
ء  ي

سش أغفــر كل  فأنــا  تتوقفــوا  ال  خاطئــة  بتمريــرة 
وبــدأت  الواجــب«  أداء  أثنــاء  الالعــب  وقــوف  إال 
الرحلــة، كل يــوم تدريــب يختلــف عــن ســابقة، كيــف 
يســتلم  كيــف   ، ي

ثــوا�ف خمــس  ي 
�ف الكــرة  جع  تســرت

صانــع األلعــاب الكــرة وهــو كاشــف للملعــب برؤيــة 
ال تقــل عــن 90٪...، وعــى الرغــم مــن إن برشــلونة 
ي  ف إنيســتا طــرق بــاب مكتــىب ي أول مباراتــ�ي

لــم يفــز �ف
ي »أننــا نســري عــى الطريــق الصحيــح ولــو 

�ف لــ�ي يخــرب
جميــع  ي 

�ف نفــوز  ســوف  ة  الوتــري نفــس  عــى  أكملنــا 
المباريــات القادمــة«، يبــدو أن الفــىت الخجــول قــد 
ي هــذه الكلمــات، يومهــا دخلــت عــى 

�ف عــا�ف ليخــرب
ف وقلــت  ف وكتبــت إحصائيــات أول مباراتــ�ي الالعبــ�ي
ي 

والبــا�ت نســتمر«،  أن  »يجــب  ثــالث كلمــات  لهــم 
يعــرف  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ وكاتــب  الجميــع  يعرفــه  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ
ي 

جيــدًا إن هنــاك ثــالث أســماء يجــب ذكرهــا مــىي �ف
التــرت تحــت كلمــة بطولــة، وعــى مــا أظــن ال يعــرف 
الجميــع بــأن انطبــاعي األول عــن ميــ�ي إنــه العــب 
 
ً
»أحيانــا قــال  لــدي  المســاعدين  أحــد  لكــن  ي 

أنــا�ف
الفشــل«،  رفــض  عــن  الطمــوح  عــن  تعــرب  األنانيــة 
إن  لقناعــة  توصلــت  أن  إىل  التفكــري  ي 

�ف تمعنــت 
مفتــاح  يكــون  ســوف  ف  األرجنتــ�ي فــىت  طمــوح 

طلبــت  اليــوم  ذلــك  ي 
�ف  ، ي 

الكتلــو�ف للنــادي  الفــوز 
لــم  ُمَســاِعِدي  لــه »حــىت  منــه اجتمــاع �ي قلــت 
ي مواجهــة ريــال مدريــد 

يعرفــوا هــذا الــر، يــوم غــد �ف
ك الجنــاح إليتــو وســتكون أنــت المهاجــم  ســوف تــرت
شــلونة  لرب هجمــة  كل  ي 

�ف أن  الهــدف   ،» الوهــ�ي
ل لوســط الملعــب وبــهــذا ســوف  ف ك الهجــوم وتــرف تــرت
ك مدافــىي الخصــم أمــام خياريــن هــل يســتمروا  تــرت
ي  وهــرف إيتــو  بمراقبــة  يســتمروا  أم  بمراقبتــك 
وبطموحــك ومهارتــك تصنــع الفــارق، الــكل يعــرف 
نابيــو  ي للرب

بــأن هــذه اللعبــة انتهــت بنتيجــة مدويــة �ف
الحفلــة  اكتملــت  شــلونة وبذلــك  لرب أهــداف  ب 6 
وعصــا  الوهــ�ي  المهاجــم  ميــ�ي  تنصيــب  حفلــة 
ســاحر المدينــة الكتلونيــة بيــب غوارديــوال هــذا كان 
ي ذلــك الوقــت.

عنــوان صحيفــة جورنــال ســبورت �ف
أعظــم  برشــلونة  قــدم  الوهــ�ي  المهاجــم  وبفكــرة 
ي عــى الــدوري 

العــروض، إذ هيمــن النــادي الكتلــو�ف
دوري  وعــى  التــواىلي  عــى  مــرات  ــع  ـ ألربـ ي 

اإلســبا�ف
مــن  نســخة  صنعــت  ي 

بــأ�ف يبــدو   ، ف مرتــ�ي األبطــال 
برشــلونة غــري قابلــة للتوقــف عــن اإلمتــاع نســخة ال 
ي المباريات 

)one side game(، تالحظون حىت �ف
 ، األكــرث الفــرص  صاحــب  أنــا  خرتهــا كنــت  ي  الــىت
مباريات قليلة جدًا أنا خرتها فعًا، إىل هنا سوف 
ي 

ي فالــكل يعلــم إ�ف
�ت أتوقــف عــن التحــدث عــن مســري

زلــت  ومــا  دربــت  وبعدهــا  البفــاري  النــادي  دربــت 
ن ومــن الواضــح مــا زلــت أريــد أن  ف درب نــادي الســتري

ُ
أ

أقــف عــى القمــة الكرويــة فلــدي الكثــري ألمتعكــم به.
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الكلمات املفقودة

افقي
١- منصة إلكترونية لنشر ومشاهدة مقاطع 

الفيديو، اصل القهوة.
٢- الكثري من الشعر والشجر.

٣- من امراض اجلهاز التنفسي )م(، 
طريان جمموعة الطيور بطريقة منتظمة.

٤- الصوت اخلفي.
٥- ناهية.

٦- حلد.
٧- بثرة على اجللد حتتوي قيح، اراد 

الوصول اىل شيء.
٨- للنداء، الوالد)م(.

٩- طائر اسطوري هائل احلجم، نوع من 
السفن احلربية)م(.

عمودي
١- حيافــظ علــى األمانــة، صــوت املــاء 

٢- ِعــوض الشــيء، علــى طبيعتــه ومل 
يعــدل عليــه )م(

٣- خطابــات
٤- ي، د.

٥- اســم بلــدة قبيلــة عــاد.
٦- َلَطــف وأشــفق، مجــع ربابــة)م(.

٧- قعــر البئــر، فيلســوف وحكيــم يونــاين.
٨- اذاع وروج.

٩- جنيــب دعــوة، معــى الصــاة.



1976/4/1 - تأسيس رشكة أبل 

1939/4/4 - وفاة ملك العراق غازي االول إثر حادث 

اصطدم سيارتة بعمود كهرباء

1973/4/5 - إطالق املسبار الفضايئ بيونري11

1948/4/7 - تأسيس منظمة الصحة العاملية

1931/4/10 - وفاة جربان خليل جربان شاعر أمرييك من 

أصل لبناين واحد شعراء املهجر

2018/4/11 - اإلعالن عن فوز ويكيبيديا العربية بجائزة 

محمد بن راشد للغة العربية عن فئة »أفضل مبادرة 

لتطوير املحتوى الرقمي العريب«.

1883/4/14 - ألكسندر غراهام بيل ينجح يف إجراء أول 

مكاملة هاتفية بني مدينتني.

1912/4/15 - غرق السفينة آر إم إس تيتانيك بعد 

اصطدامها بجبل جليدي يف املحيط األطليس.

1889/4/16 - والدة تشاريل تشابلن، ممثل أمرييك/ 

بريطاين اشتهر بالكوميديا الصامتة.

2014/4/17 - وفاة غابرييل غارسيا ماركيز، روايئ وصحفي 

كولومبي حائز عىل جائزة نوبل.

1955/4/18 - وفاة ألربت أينشتاين، عامل فيزياء نظرية وهَو 

أمرييك/سويرسي الِجنسية من أصل أملاين َوحاصل عىل جائزة 

نوبل يف الفيزياء عام 1921.

1964/4/19 - بدأ بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ ألول 

مرة.

1500/4/22 - اكتشاف الربازيل عن طريق الصدفة عن 

طريق البحار الربتغايل بيدرو ألفاريز كابرال والتي ضمها 

باسم مملكة الربتغال. 

2018/4/23 - فوز محمد صالح بجائزة أفضل العب يف 

الدوري اإلنجليزي.

2015/4/25 - حدوث زلزال يف النيبال بقوة 7.9 درجات، 

يوقع أكرث من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة. 

1986/4/26 - انفجار مفاعل ترشنوبل األوكراين. 

1993/4/28 - الخطوط الجوية األمريكية تسمح ألول مرة يف 

تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.

1912/4/29 - انفجار منجم فحم يف يوباري بهوكايدو 

يتسبب مبقتل 276 شخص.

1912/4/30 - البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور يف العامل من 

إنتاج رشكة سوين.
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